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Робоча навчальна програма 

серії курсів з опанування, адаптації та передачі методики цифровізації ме-

неджменту освіти та моніторингу якості освіти на базі хмарних технологій 

в закладах вищої освіти (НДР 21-28) 
Форма – очно-заочна 

Вид – підвищення кваліфікації 

Обсяг (тривалість) - 150 годин (58 кредитів ЄКТС) 

 
 

№ 

з/п 

Курс 

Кількість годин 

ЛЗ ПЗ СР Всього 

Курс 1. Цифровізація діяльності закладів освіти 

1.1 Створення програмно-методичного комплексу засобів для 

формування цифрових компетенцій у викладачів й керів-

ників (адміністраторів) різних рівнів. 

2  8 10 

1.2 Створення умов для розповсюдження засобів формування 

цифрових компетенцій. 1  7 8 

1.3 Підтримка наукових проєктів в області цифрової модерні-

зації освітнього процесу, які мають потенціал для реаліза-

ції і з закордонними  партнерами. 
1  7 8 

1.4 Практичне заняття 1. Створення комплексу цифрових про-

грамно-методичних освітніх ресурсів. 
 4 8 12 

1.5 Практичне заняття 2. Створення комплексу цифрових на-

вчально-дидактичних освітніх ресурсів.  4 8 12 

 Разом за курс 4 8 38 50 

Курс 2. Управління якістю освіти в ЗВО 

2.1 Методологічні засади управління якістю освіти.  2  8 6 

2.2 Теоретичні основи якості освіти. 1  8 6 

2.3 Моніторингові системи оцінювання якості освіти і їх 

практична реалізація. 
1  8 6 

2.4 Практичне заняття 4. Підготовка анотованого списку нау-

кових праць з питань управління якістю освіти. 
 4 7 6 

2.5 Практичне заняття 5. Підготовка порівняльної таблиці 

щодо управління якістю освіти у розвинених країнах світу 

(за вибором) й в Україні. 

 4 7 6 

 Разом за курс 4 8 38 50 

Курс 3. Проектування системи менеджменту освіти на базі хмарних технологій 



3.1 Розробка та використання єдиних нормативних матеріа-

лів. Створення механізму моніторингових досліджень. 

Розробка та застосування технологій збирання, узагаль-

нення, класифікації та аналізу інформації. Отримання до-

стовірної та об'єктивної інформації про умови, організа-

цію, зміст та результати освітнього процесу. 

2  10 12 

3.2 Систематизація інформації, підвищення її оперативності 

та доступності. Координація діяльності всіх суб'єктів мо-

ніторингу. Удосконалення технології інформаційно-

аналітичної діяльності. 

1  10 11 

3.3 Своєчасне виявлення змін освітнього процесу. Забезпе-

чення адміністрацію інформацією, отриманою при здійс-

ненні моніторингу щодо створення прогнозів, аналітич-

них матеріалів. 

1  10 11 

3.4 Практичне заняття 6. Розробка системи електронного до-

кументообігу навчального закладу на базі хмарних техно-

логій. 

 8 8 16 

 Разом за курс 4 8 38 50 

Всього 12 24 114 150 

 

 

Керівник НДР 21 - 28 «Опанування, адап-

тація та передача методики цифровізації 

менеджменту освіти та моніторингу якості 

освіти на базі хмарних технологій в закла-

дах вищої освіти» Галина САЖКО 
 

 


